
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 43ο  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύµνου - Α.Ε.» 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ   

της 29ης  Ιουνίου  2016  συνεδρίασης των µετόχων της εταιρείας.   
 

Στην Κάλυµνο σήµερα, την 29 Ιουνίου  2016  , ηµέρα  Τετάρτη     και 

ώρα 19:00 συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. στο Πνευµατικό 

Κέντρο του Δήµου Καλυµνίων  (αίθουσα συνεδριάσεων Δηµοτικού 

Συµβουλίου) οι µέτοχοι της ανώνυµης ναυτιλιακής εταιρείας, που εδρεύει στην 

Κάλυµνο, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύµνου » 

σε έκτακτη  συνεδρίαση .  
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης για συζήτηση είναι τα εξής: 

1. Ανάγνωση των Οικονοµικών Καταστάσεων, του Προσαρτήµατος, της 

Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού 

Ελεγκτών για τη Χρήση 2015. 

2. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων και της Διάθεσης των 

Αποτελεσµάτων της Χρήσεως 2015.  

3.  Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από   

κάθε ευθύνη για αποζηµίωση χρήση 2015 .  

4. Διάφορες Ανακοινώσεις  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκλέχθηκε από τη ΓΣ ως 

Πρόεδρος ο κ. Τρικοίλης Γεώργιος εκπρόσωπος µετοχών του Δήµου 

Καλυµνίων, µέλος Δ.Σ της εταιρείας ,  Πρόεδρος της Δηµοτικής Εταιρείας 

Ύδρευσης ,  ως Γραµµατέας- Ψηφολέκτης η κα Ελένη Λεβέντη 

µέτοχος.   

Παρευρίσκονται οι παρακάτω µέτοχοι  που είναι κάτοχοι ή 

εκπροσωπούν νόµιµα τις έναντι µετοχές: 

 
1. Γαλουζής Ιωάννης ως εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε 15.890 

µετοχές ήτοι σύνολο µετοχών 15.890 .  

2. Βάλλας Μιχαήλ, ως   εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε 15.884 

µετοχές.  

3. Γαλιµιτάκης Ιωάννης ως  εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε  15.884 

µετοχές  . 
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4. Αλεξανδράκη Μαρία , ως εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε 15.884 

µετοχές.  

5. Ρήγας Μικές , ως εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε 15.884 µετοχές.  

6. Γεώργιος Ψαράς , ως εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε 15.884 

µετοχές, και ως µέτοχος ο ίδιος 10 µετοχών, και ως εκπρόσωπος των 

µετοχών του Νικολάου Ψαρά υιού του συνόλου 10 µετοχών , ήτοι 

συνολικά µε 15904 µετοχές.  

7. Μαγκούλιας Ποθητός ως εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε 15.884 

µετοχές.  

8. Ζαίρης Κωνσταντίνος ως εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε 15.884 

µετοχές , και ως µέτοχος ατοµικά 85 µετοχών, ήτοι συνολικά µε 15969 

µετοχές.  

9. Διαµαντής Ιωάννης ως εκπρόσωπος των µετοχών του Δήµου Καλυµνίων  

µε 15.884 µετοχές και ως µέτοχος ατοµικές 1 ήτοι συνολικά µε 15.885 

µετοχές .  

10. Μαργαρίτης Νικόλαος ως εκπρόσωπος των µετοχών του Δήµου Καλυµνίων  

µε 15884 µετοχές. 

11. Μελάς Γεώργιος ως εκπρόσωπος των µετοχών του Δήµου Καλυµνίων µε 

15884 µετοχές.  

12. Πέρος Γεώργιος ως εκπρόσωπος των µετοχών του Δήµου Καλυµνίων µε 

15.884 µετοχές.  

13. Τρικοίλης Γεώργιος ως εκπρόσωπος των µετοχών του Δήµου Καλυµνίων µε 

15.884 µετοχές.  

14. Φρατζής Νέστωρ ως εκπρόσωπος των µετοχών του Δήµου Καλυµνίων µε 

15.884 µετοχές.  

15. Πλάτσης Χαράλαµπος ως εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων 15.884  

16. Κορφιάς Σεβαστός ως εκπρόσωπος των µετοχών του Δήµου Καλυµνίων µε 

15.884 µετοχές.        

17. Λελέκης Μιχαήλ ως εκπρόσωπος του Δήµου Καλυµνίων µε 800 µετοχές.                           

18. Γαβαλάς Νικόλαος ως εκπρόσωπος των µετοχών της Νοµικής Γαβαλά 100 

µετοχές και Αικατερίνης Γαβαλά 100 µετοχές θυγατέρων του, συνόλου 200 

µετοχών και ως εκπρόσωπος των µετοχών του Θωµά Ρωµαίδη 85 

µετοχών, ήτοι σύνολο 285 µετοχών.  
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19. Σιδερής Αλέξανδρος µε µετοχές 200 και ως εκπρόσωπος της Δέσποινας 

Σιδερή µε µετοχές 50 και Θανάση Σιδερή  µε µετοχές 50 ήτοι σύνολο 

µετοχών 300.  

20. Μαρκαντωνάκης Παναγιώτης µε µετοχές 10  

21. Παντελής Γεώργιος µε µετοχές 10 .  

21.Ζαΐρης Μιχαήλ του Παύλου µε ατοµικές  µετοχές 2.540 και 

εξουσιοδοτηµένος  από  την κόρη του Καίτη Ζαΐρη 85 µετοχές από  τον γιό 

του Παύλο Ζαΐρη 85 µετοχές , από την σύζυγο του  Μαρία Ζαΐρη 85 µετοχές 

ήτοι σύνολο µετοχών 2.795.  

22.Ζαΐρης Μιχαήλ του Νικολάου µε µετοχές 60 

23.Χατζηµιχάλης Χρήστος ως εκπρόσωπος του ΑΟ Καλυµνιακού µετοχές 30 

24.Γκάτζιας  Ευθύµιος ατοµικές µετοχές 5     

25. Γιαννικουρής  Νικήτας ατοµικές µετοχές 3 

26.Δηµήτριος Καρδούλιας  ατοµικές µετοχές 165  

27.Νοµική Κυπραίου ως εξουσιοδοτηµένη  εκπρόσωπος του µετόχου Κυπραίου 

Δηµήτρη  

     600 µετοχές . 

28.Μακρινάκης Κωνσταντίνος ατοµικές µετοχές 1 . 

29.  Κουτούζης Εµµανουήλ ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του τέκνων του 

Σταµάτη και Ιωάννη 250 µετοχές  

30. Λελέκης Σακελλάριος  εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του µετόχου 

Χριστοδούλου  Ελευθέριο 50 µετοχές  

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία και επικυρώνεται,  αφού 

παρίστανται µέτοχοι που εκπροσωπούν σύνολο µετοχών 259.620, εκ 

του συνόλου 368.330 µετοχών ποσοστό  70,48 % , και επικυρώνεται 

από το Γ.Σ. ο πιο πάνω κατάλογος. 

          Αποφασίζετε η συµµετοχή όλων των µετόχων που είναι παρόντες ή 

αντιπροσωπεύονται ανεξάρτητα από τη µη τήρηση των τυπικών διατυπώσεων 

του άρθρου 17 του καταστατικού προτείνεται  ως Πρόεδρος Γ.Σ ο 

Τρικοίλης Γεώργιος Λογιστής , µέλος Δ.Σ ΑΝΕΚ και Πρόεδρος της 

Δηµοτικής Εταιρείας Ύδρευσης και ως Γραµµατέας η µέτοχος Ελένη 

Λεβέντη οι οποίοι γίνονται οµόφωνα αποδεκτοί. 

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος κ. Τρικοίλης Γεώργιος  
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Επειδή γενικώς όλα τα θέµατα απαιτούν  πολύ χρόνο,  καλό θα ήταν όσο µπορούµε 

να είµαστε λίγο πιο συνοπτικοί, µε όσο το δυνατόν πιο µαζεµένες τοποθετήσεις να 

τηρήσουµε λίγο έναν χρόνο γιατί είµαστε πολλοί  και όλοι θέλουν να πουν και κάτι. 

Θα ήθελα αφού προχωρήσουµε µετά να γίνει λίστα µε το ποιοι θέλουν να 

µιλήσουνε, θα καταγραφούν τα ονόµατα και ένας - ένας θα πάρει τη σειρά του. 

Μαστροκούκος: Προς τον κύριο Ρούσσο. Μπορείτε κύριε Ρούσσο έστω και τώρα να µου δώσετε 

                  κάποια στοιχεία του ισολογισµού για να µπορούµε να σας παρακολουθήσουµε. 

                  Έχω καταθέσει και σχετική επιστολή, θέλω την αναλυτική κατάσταση εσόδων 

                  εξόδων των βιβλίων και τα αποτελέσµατα χρήσεως του 2015.  

Ρούσσος:    Τα αποτελέσµατα χρήσεως τα έχετε στον ισολογισµό αναλυτικά.  
 
Μαστροκούκος: Την αναλυτική κατάσταση. Σας έχω ζητήσει συγκεκριµένα έκθεση  

                διαχειριστικού ελέγχου του ορκωτού, έκθεση του Δ.Σ., των αποτελεσµάτων χρήσης,  

                την εικόνα των λογαριασµών γενικής εκµετάλλευσης, αποτελέσµατα χρήσεως του  

                2015 και αναλυτική κατάσταση εσόδων εξόδων των πλοίων: ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΝΗΣΟΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΣΤΑΡ, ΝΤΟΛΦΙΝ και ΗΛΙΑΣ. 

Πρόεδρος: -Κύριε Μαστροκούκο βάση του νόµου είναι αναρτηµένα τα στοιχεία που 

πρέπει να χορηγήσουµε σε εσάς. Πριν τη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε στις 

6/6/2016, οι υπόλοιπες πληροφορίες θα παρουσιαστούν εδώ στη Γενική 

Συνέλευση και δεν είµαι υποχρεωµένος να σας τις δώσω νωρίτερα γιατί όπως 

είναι γνωστό θα γινόταν οι ανακοινώσεις φειγ βολάν.  

Μαστροκούκος: -Παράκληση να ξεκινήσουµε οµαλά κύριε Πρόεδρε. Το φειγ βολάν νοµίζω 

πως είναι πλεονασµός και να είστε πιο ευπρεπής στις εκφράσεις σας.  

Διαµαντής : -Είναι γνωστό της πάσης πως κυκλοφορούν τα έγγραφα. Προχωράµε. 

Καρδούλιας: -Επειδή τέθηκε θέµα νόµου ασφαλώς και είναι υποχρέωση της εταιρείας 

Διαµαντής : -Δεν είναι δικαστήριο εδώ κύριε Καρδούλια εδώ είναι Γενική Συνέλευση. 

Τρικοίλης: -Σας παρακαλώ πολύ µπορούµε να ξεκινήσουµε; 

 Λοιπόν, ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης είναι σε αυτήν την 

κόλλα, και γενική εκµετάλλευση 2-3 από αυτά που άκουσα είναι εδώ 

αναλυτικότατα. Είναι η καταγραφή, αυτό που λέµε και στα δηµοτικά 

συµβούλια της 31/12/2015 , µια συγκεκριµένης στιγµιαίας χρονικής στιγµής 

για το τι υπάρχει εκείνην την στιγµή στην εταιρεία. Είναι τόσο καθρέφτης, 

πάντα µιλάµε µε 31/12  δεν µιλάµε µε 29/6 που είµαστε σήµερα. Ξεκινάµε το 

πρώτο: Ανάγνωση των οικονοµικών καταστάσεων, του προσαρτήµατος, της 
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έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου και του πιστοποιητικού 

ελεγκτών για τη χρήση 2015. Είναι ο κύριος Μανώλαρος, ορκωτός λογιστής. 

Διαµαντής : -Κύριε Πρόεδρε θα µου επιτρέψετε αντί να διαβάσω την έκθεση διαχείρισης 

Τρικοίλης: -Όχι δεν θα παρεκκλίνετε καθόλου.. 

 -Ωραία πριν διαβάσω την έκθεση διαχείρισης θα έπρεπε να καταθέσω στους 

µετόχους την εµπειρία µου την οποία έχω αποκτήσει τους τελευταίους 18 

µήνες.  

Τρικοίλης: -Όχι, τώρα σε αυτή τη φάση θα διαβάσετε τις οικονοµικές καταστάσεις και 

στην πορεία όσον αφορά το τι κάνατε ως διοίκηση µπορείτε να κάνετε την 

τοποθέτηση σας για τα πεπραγµένα σας.  

Διαµαντής: -Όχι για τα πεπραγµένα, κύριε Πρόεδρε συγνώµη, αντί να διαβάσω την 

έκθεση διαχείρισης θέλω να πω δυο κουβέντες στους µετόχους για να τους 

ενηµερώσω για τι πράγµα µιλάµε, που βρισκόµαστε.  

Τρικοίλης: -Λοιπόν Πρόεδρος είστε έχετε πέντε λεπτά. 

Διαµαντής: -Κύριοι µέτοχοι έχουµε αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας εδώ και 18 µήνες 

εµπειρία µοναδική αλλά και δύσκολη. Σε αυτόν τον χρόνο ζήσαµε 

καταστάσεις πρωτόγνωρες. Κάνοντας µια ανασκόπηση της περασµένης 

χρονιάς η οποία κατά κοινή οµολογία ήταν η δυσκολότερη χρονιά που 

πέρασε η πατρίδα µας. Ενδεικτικά να σας θυµίσω τις εκλογικές αναµετρήσεις, 

τα capital control και το κερασάκι στην τούρτα είναι το µεταναστευτικό  -

προσφυγικό. Σε όλη αυτή την αναταραχή σταθήκαµε όρθιοι κάνοντας µια 

σεβαστή συντήρηση και έναν δεξαµενισµό του ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ και δυο 

µικρών έχοντας και τα τρία πλοία της ΑΝΕΚ αξιόπλοα, εξυπηρετώντας τον 

Καλυµνιακό λαό και τους ακρίτες του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Κύριοι 

µέτοχοι αυτή τη στιγµή η εταιρεία µας απασχολεί πάνω από 30 εργαζόµενους 

συν 18 δόκιµους που έρχονται για να πάρουν υπηρεσία και δίνει έσοδα σε 

άλλες τόσες επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε εµάς. Το κοινωνικό έργο που 

προσφέρουµε είναι ορατό σε όλους, ενδεικτικά θα σας πω ότι , ας πούµε 

µεταφέραµε το 2015 δωρεάν από 1500 αθλητές. Όλοι οι Καλύµνιοι σήµερα 

θα έπρεπε να ευχαριστούν τους ιδρυτές και τους µετόχους που έστησαν 

αυτήν την εταιρεία και να την διαφυλάττουν σαν κόρη οφθαλµού και αντ’ 

αυτού ορισµένοι προσπαθούν να τη διαβάλουν να την πολεµούν µε κάθε 

τρόπο για διαφορετικούς σκοπούς ο καθένας. Χάλασε η µπαταρία στο 
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ΚΑΛΥΜΝΟΣ; Πρώτο θέµα στα ΜΜΕ. Επισκευή στο πλοίο; Γιατί δεν ήρθε 

νωρίτερα σήµερα; Σκέφτεται η εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητες – 

τα δροµολόγια της µε σκοπό το κέρδος; Δέκα αιτήσεις και πέντε αναφορές να 

απαντήσουµε τι σκεφτόµαστε, τι ονειρευόµαστε, τι οραµατιζόµαστε, να 

απαντήσουµε για τη φιλοσοφία που έχουµε προκειµένω να την ανατρέψουνε. 

Πάντα µε την απειλή και υποσηµείωση από κάτω µε κάθε νόµιµο δικαίωµα 

µας. Μέχρι σήµερα κύριοι µέτοχοι στη ζωή µου δεν είχα επαφή µε δίκες και 

δικαστήρια και αυτή τη στιγµή διαχειρίζοµαι 17 δίκες, όχι δικές µας. Κύριοι 

µέτοχοι, στήσανε µια βιοµηχανία από δίκες εξώδικα και έρευνες και λοιπά. 

Μια βιοµηχανία που έρχεται πλέον των 100.000€ αµοιβές, παράβολα. Κύριε 

Ζαΐρη, κύριε Δήµαρχε, κύριε Κουτούζη, κύριε Μιχάλη, κύριε Αλέκο Σιδερη 

είσαστε ιδρυτές της εταιρείας εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γι’ αυτό ιδρύσατε 

την εταιρεία; Για να παίρνει ο ένας νοµικός σύµβουλος µόνο από την εταιρεία 

54.207€, ο άλλος νοµικός σύµβουλος να παίρνει 73.000€; Νόµιµα όλα. Ο 

άλλος 5.000€, ο άλλος 3.000€; Σας ερωτώ. Δεν νοµίζω να στήσατε την 

εταιρεία για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Τα 

οικονοµικά θα τα αναλύσει ο ορκωτός λογιστής µας, απλώς θέλω να σας 

ενηµερώσω όλους για ένα γεγονός που συνέβη σήµερα το πρωί. Σήµερα 

έλαβα ένα mail, έγγραφο, είχα πληροφορίες από τον δικηγόρο του κυρίου 

Καπαδάκη και θα ήθελα πάρα πολύ να σας το διαβάσω. Είναι πέντε γραµµές:  

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας επικοινωνίας, όχι µε µένα. 

Μέλος: -Ονόµατι; 

Διαµαντής : -Θα σας πω αµέσως. Έρχεται από το γραφείο Αγγελίδη, η δικηγόρος λέγεται 

Ευφροσύνη Ανήτα Κανέλλη και λέει: Σας στέλνω την πρόταση Καππαδάκη 

όπως µου την έστειλαν από το δικηγορικό γραφείο Αγγελίδη. Με ενηµερώνει 

η κυρία Νοµική Κυπραίου, και διαβάζω. Αγαπητή Νοµική σε συνέχεια της 

τηλεφωνικής µας επικοινωνίας επαναλαµβάνω την πρόταση της Καλύµνα 

Γιώτινγκ  ΕΠΕ µέσω του εκπροσώπου της Βασίλη Καππαδάκη για 

συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς της µε την ΑΝΕΚ η οποία είναι η εξής: α) 

Περιορισµός της οφειλής της στο ποσό των 100.000€ άτοκα. β) Εξόφληση 

του άνω ποσού εντός πενταετίας µε καταβολή του ποσού των 20.000€ κατ 

έτος. γ) Καταβολές εντός του έτους ανά τρίµηνο ποσό 5.000€ έκαστη. Σε 

παρακαλώ λοιπόν όπως µεταβιβάσεις την παραπάνω πρόταση της ΑΝΕΚ. 
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Τέλος στην περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή είναι αυτονόητο ότι θα 

«κλείσουν» όλες οι µεταξύ των εντολέων µας σχετικές δίκες αστικές και 

ποινικές. Σε αναµονή απαντήσεως σου, µε εκτίµηση Ευφροσύνη Ανήτα 

Κανέλλη, δικηγόρος από τη δικηγορική εταιρεία Αγγελίδης και συνεργάτες. 

Ευχαριστώ. 

Τρικοίλης: Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο, ήταν σύντοµος. Αυτά είναι θέµατα όµως του 

τέταρτου κατά σειρά στο πινάκιο που λέει διάφορες ανακοινώσεις. 

Προχωράµε στις οικονοµικές καταστάσεις και όπου έχει όποιος απορίες να τις 

θέσει να απαντήσουν εδώ ο ορκωτός λογιστής και αν θέλετε 

συµπληρωµατικά έχουµε µαζευτεί πολλοί λογιστές στο πάνελ. 

 

                             Ο ορκωτός λογιστής κύριος Μανώλαρος διάβασε την έκθεση των ελεγκτών 

και την έκθεση την δική του , έδωσε επεξηγήσεις επί της εκθέσεως ελέγχου 

και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις . 

                            Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση µεταξύ των µετόχων και 

αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως , οι κύριοι 

Μαστροκούκος , Λελέκης , Καρδούλιας δηλώνοντας ότι 

καταψηφίζουν  τον Ισολογισµό  ενώ δεν είχε αρχίσει η ψηφοφορία .  

Γαλουζής: -Λυπάµαι για την εξέλιξη Είµαστε οι µόνοι οι οποίοι τελικά δεν έχουµε 

µιλήσει. Είµαστε οι µόνοι οι οποίοι κάνουµε υποµονή τα πέντε λεπτά να 

γίνονται τριάντα πέντε και έναν επίλογο στο τέλος ότι αρνούµαι να µιλήσω.  

 Αυτό το οποίο ερχόµαστε σήµερα για να συζητήσουµε είναι το µεγαλύτερο 

γεγονός µιας εταιρείας. Πράγµατι η συνέλευση των µετόχων η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στην εταιρεία, στους µετόχους να απαντήσει η διοίκηση πως έχει 

διοικήσει και στο τέλος ανάλογα µε τα αποτελέσµατα µας να σχεδιάσουµε και 

τον προγραµµατισµό µας για την επόµενη χρονιά προκειµένου η εταιρεία να 

καταφέρει να έχει µια καλύτερη οικονοµική εικόνα από ότι έχουµε σήµερα. Η 

εταιρεία σας εξήγησε τι παρέλαβε, σας εξήγησε ότι το παρελθόν έχει βάθος 

χρόνου και δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο µεταβιβάζεται από την µια εταιρεία 

στην άλλη, όπως είπε και ο Προεδρεύων σήµερα στη Γενική Συνέλευση 

κύριος Τρικοίλης, που έχει την ιδιότητα και του λογιστή και του µέλους του 

διοικητικού συµβουλίου, βλέπετε µια εικόνα που αυτή τη στιγµή είναι η 

πραγµατική εικόνα της εταιρείας. Σε µια δύσκολη οικονοµικά περίοδο µε όπως 
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είπε και ο κύριος Διαµαντής µε capital control, µε καθυστερήσεις στις 

εκταµιεύσεις των χρηµάτων από το υπουργείο προς την εταιρεία, µε 

µειωµένες κινήσεις και µε επιπλέον έξοδα τα οποία οι λογιστές τα λένε 

έκτακτα και άλλοι τα λένε, όπως ακούστηκε µέσα εδώ και αυτή ήταν η εικόνα 

ήταν οι επιθεωρήσεις και οι µεγάλες λαµαρινοδουλειές οι οποίες έγιναν στο 

πλοίο πέρσι, για αυτό και φέτος στη φετινή επιθεώρηση είχαµε ελάχιστες 

αντικαταστάσεις από λαµαρίνες γιατί είχε γίνει η µεγαλύτερη δουλειά πέρσι. 

Το ποσό το οποίο ξοδεύτηκε σε σύγκριση, θα µπορούσαµε να έχουµε τους 

πίνακες των προηγουµένων ετών, θα βλέπατε ότι είναι πολύ χαµηλότερο από 

αυτά τα οποία µέχρι στιγµής είχαν έρθει στις Γενικές Συνελεύσεις και είχαµε 

δει. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, όµως δεν µπορώ να ακούω ότι εµείς 

απεµπολούµε δικαιώµατα της εταιρείας µε την µη παράστασή µας, λέει,  στα 

δικαστήρια. Δεν ήταν τυχαίο, αναφέρθηκε σε δύο δικαστήρια. Σε ένα 

δικαστήριο τελευταίο που έγινε στην Αθήνα και ένα άλλο που έγινε εδώ στην 

Κάλυµνο και για το τελευταίο στην Αθήνα, η εταιρεία έλαβε γνώση τυχαία. 

Και µάλιστα ξέρετε πότε έλαβε γνώση η εταιρεία; Γιατί είµαι µάρτυρας του 

γεγονότος αυτού. Έλαβε την ηµέρα που γινόταν το δικαστήριο όταν εγώ 

καθόµουν µε τον κύριο Διαµαντή καφενείο εδώ του Ανάση και τότε µας έγινε 

γνωστό ότι η εταιρεία µας είχε και κάποιο δικαστήριο αλλά δεν ξέραµε ποιο 

είναι. Και το παράδοξο. Όταν ψάξαµε, όταν βάλαµε τον νοµικό σύµβουλο της 

εταιρείας στην Αθήνα για να δούµε τι γίνεται κλπ ανακαλύψαµε ότι πράγµατι 

υπάρχει δικαστήριο. Και τι ανακαλύψαµε κιόλας; Ανακαλύψαµε ότι εξαιτίας 

δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής από  πρώην πρόεδρο της εταιρείας 

µας ενώ δεν ήταν µας  απέβαλαν από την υπόθεση . Λοιπόν ποιος ήταν ο 

Πρόεδρος; Εφόσον δεν ήταν ο κύριος Θανάτσης ο προηγούµενος ήταν ο προ 

προηγούµενος ο κύριος Λελέκης. Γι’ αυτό του είπα, µείνε εδώ, για να 

ακούσεις, να µας δώσεις κάποια απάντηση. Εδώ έχουµε µια παράνοµη πράξη 

ενός πρώην προέδρου, ο οποίος να δηλώνει σε µια φάση που δεν είναι 

πρόεδρος, που δεν εκπροσωπεί την εταιρεία το 2013. Ο κύριος Θανάτσης 

ήταν πρόεδρος στην εταιρεία το 2013. Άρα λοιπόν η εταιρεία και πρόεδρος 

τότε δεν είχαν λάβει γνώση του θέµατος. Δεν υπάρχουν τουλάχιστον 

στοιχεία αυτά εδώ µέσα στην εταιρεία.  Σε αυτή την περίπτωση έρχεται ο 

εκπρόσωπος της παράταξης του κυρίου Λελέκη, αν και δεν είµαστε ως 
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παράταξη σήµερα, αλλά ο κύριος Μαστροκούκος να λέει και να µας µέµφεται 

ότι δεν προβήκαµε έγκαιρα και εµπρόθεσµα και µάλιστα απεµπολούµε 

δικαιώµατα της εταιρείας. Και στο τέλος θα µας πει κύριοι ότι εµείς τα 

βρήκαµε µε ποιόν; Με τον άνθρωπο µε τον οποίο εµείς κυνηγούµε για να 

πάρουµε τα λεφτά µας όταν εκείνη τον χρησιµοποιούν ως µάρτυρα στο 

συγκεκριµένο δικαστήριο. Ένας συνεργάτης δικός τους την περίοδο εκείνη, ο 

οποίος για τον Α’ ή τον Β’ λόγο δεν απέδωσε στην εταιρεία ένα µεγάλο 

χρηµατικό ποσό και όταν η συζήτηση γίνεται για τις επιταγές και εναντίων 

αυτών οι οποίοι είχαν τα ονόµατά τους πάνω στις επιταγές προκειµένου η 

εταιρεία να µπορέσει να πάρει τα χρήµατα τα οποία διεκδικεί, να 

χρησιµοποιούν µάρτυρα δικό  τους τον κύριο Καπαδάκη όταν αυτός, όσον 

αφορά την συνεργασία του µε την εταιρεία έχει χάσει πλήρως την αξιοπιστία 

του. Δεν µπορεί ένα πρόσωπο πλέον το οποίο είναι αναξιόπιστο για την 

εταιρεία να το χρησιµοποιεί ως µάρτυρα σε ένα τέτοιο δικαστήριο. Αυτά είναι 

τα σηµαντικά κύριοι. Αυτά έπρεπε να ειπωθούν και να δοθούν απαντήσεις.. 

Επειδή για µας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέµα και απασχόλησε προχθές 

το Δ.Σ. και επειδή σήµερα θέλαµε να φέρουµε το θέµα στην Γ.Σ. στο 

τελευταίο θέµα, τις ανακοινώσεις προκειµένου να αποφασίσουµε για το ποια 

ένδικα µέσα πρέπει να ασκήσουµε, εναντίων ποιων πρέπει να γίνει 

προκειµένου η εταιρεία να αποκτήσει αυτό το οποίο έχει χάσει δηλαδή τη 

νόµιµη εκπροσώπησή της στα δικαστήρια. Δεν γίνεται αύριο µεθαύριο να 

χάσουµε ή να βρεθούµε κιόλας ότι εµείς κύριοι δεν φροντίσαµε έγκαιρα και 

εµπρόθεσµα να ορίσουµε νοµική εκπροσώπηση ή θα είµαστε εµείς αυτοί που 

θα υπερασπίσουν την εταιρεία και στο τέλος θα φανούν αυτοί ήρωες ότι 

πήγαν τελικά αυτοί και υπερασπίστηκαν την εταιρεία και η εταιρεία έδωσε 

τελικά αυτά τα οποία έδωσε. Αυτό είναι το σοβαρότερο θέµα σήµερα. Ο 

ισολογισµός είναι µια εικόνα την οποία την είδατε. Τις απορίες σας τις έχετε 

λύσει. Την ψήφιση του ισολογισµού θεωρώ ότι θα την κάνουµε όµως θέµατα 

σοβαρά τα οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι αυτά και τα βάζω σήµερα γιατί 

πρέπει πράγµατι η Γ.Σ. όπως σας ενηµερώσει περισσότερο ο Πρόεδρος επί 

του θέµατος και µε στοιχεία τα οποία έχει στα χέρια του, να πάρουµε σήµερα 

απόφαση σαν Γ.Σ. και όχι σαν Δ.Σ. µε όποια απόφαση πήραµε, δεν σας λέµε 

ποια είναι αυτή γιατί θέλω ελεύθερα να λάβετε γνώση των πάντων και από 



 10 

εκεί και πέρα εσείς σαν µέτοχοι να πάρετε µια απόφαση σήµερα τι πρέπει να 

κάνουµε εναντίων τον συναδέλφων ή πρώην προέδρων ή πρώην διοικήσεων 

οι οποίοι µε τις πράξεις τους έβλαψαν τα συµφέροντα της εταιρείας  . 

Τρικοίλης:              Τώρα όσον αφορά τα θέµατα του πινακίου 1,2 και 3 δηλαδή 

ανάγνωση των οικονοµικών καταστάσεων, του προσαρτήµατος, της 

έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ., του πιστοποιητικού Ελεγκτών, 

έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, διάθεση αποτελεσµάτων 

της χρήσης 2015 και απαλλαγή των µελών του Δ.Σ. και των 

ελεγκτών από την κάθε ευθύνη  για αποζηµίωση χρήσης του 2015. 

Είµαστε οµόφωνοι; Ναι.  Εκτός από τους  κυρίους που αποχώρησαν 

πριν την ψηφοφορία  δεν είναι εδώ για να ψηφίσουν αν και 

δήλωσαν αποχωρώντας ότι τα θέµατα τα καταψηφίζουν.  

                             Εφόσον το ΓΕΜΗ  κρίνει απαραίτητα να έχουµε ελεγκτές για τον 

Ισολογισµό 2016 ορίζουµε τους ίδιους κύριο  Κορφιά και κύριο 

Πολίτη. 

                              Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ.Σ . Διαµαντή ο οποίος 

επανέφερε για συζήτηση –απόφαση την πρόταση της δικηγόρου του 

Καππαδάκη για συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς της µε την ΑΝΕΚ η οποία 

είναι η εξής: α) Περιορισµός της οφειλής της στο ποσό των 100.000€ άτοκα. 

β) Εξόφληση του άνω ποσού εντός πενταετίας µε καταβολή του ποσού των 

20.000€ κατ έτος. γ) Καταβολές εντός του έτους ανά τρίµηνο ποσό 5.000€ 

έκαστη. 

                       Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Δ.Σ  κύριος Διαµαντής απευθύνεται στους 

                       µετόχους  κύριοι , η τότε διοίκηση της ΑΝΕΚ µε πρόεδρο τον κ.Λελέκη έκανε 

µήνυση   όχι κατά του Καπαδάκη, αλλά κατά του Γουρδοµιχάλη ΑΕ και άλλων 

2 εταιρειών για ποσό ύψους 229,500 ευρώ και άνω. 

Το έκανε αυτό εµπρόθεσµα µεν, στον χρόνο που επιτρεπόταν πλην όµως 

όπως διαπιστώνεται από τα έγγραφα που έχουµε στα χέρια µας η µήνυση 

αυτή καθ αυτή κατά των εκδοτών πήγε στο αρχείο, γιατί  κρίθηκε ότι αυτοί οι 

συγκεκριµένοι (Γουρδοµιχάλης) είχαν ήδη δηλώσει την κλοπή των επιταγών. 

Γνωστοποιήθηκε στον κ. Λελέκη ότι η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο και αυτός 

το 2013 κλήθηκε να καταθέσει και δήλωσε όπως ευκρινώς διαβάζουµε ότι 

επιθυµεί την ποινική δίωξη των υπαιτίων και επαναλαµβάνει την δήλωση του 
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για παράσταση πολιτικής αγωγής ,βέβαια στην συνέχεια γράφει ότι από το 

2011 και µετά άλλος εκπροσωπεί την εταιρεία. 

Όταν αντιληφτήκαµε την δίκη ,λίγες µέρες πριν ,η δήλωση µας δεν έγινε 

δεκτή και µας απέβαλε από πολιτική αγωγή γιατί δεν κλητευθήκαµε νόµιµα, αρ 

όλα αυτά προσπαθήσαµε να παρέµβουµε, επίσης η Εισαγγελέας και η 

Πρόεδρος οµοφώνησαν ότι αυτόν τον άνθρωπο ,τον κ.Καπαδάκη τον δήλωσε 

η τότε διοίκηση σαν µάρτυρα και όχι σαν κατηγορούµενο. 

Όταν απορρίφτηκε η µήνυση στον χρόνο που απορρίφτηκε και µπήκε αρχείο 

και έλαβαν γνώση ότι απορρίφτηκε δεν κάνανε (Λελέκης κλπ) άλλες δικαστικές 
ενέργειες αλλά κυρίως δεν γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία. 

Μετα από διαλογική συζήτηση µεταξύ των παραβρισκόµενων µετόχων 

ακολούθησε ψηφοφορία . 

                               Μετά από ψηφορία   η πρόταση της δικηγόρου του κ.  Καππαδάκη 

απορρίπτετε  οµόφωνα ,  επίσης το σώµα αποφάσισε οµόφωνα  να 

διερευνηθούν τυχόν  ευθύνες  του κυρίου Λελέκη για την δήλωση  

παράστασης πολιτικής  αγωγής το 2013 αν και όπως οµολογεί και ο 

ίδιος δεν ήταν Πρόεδρος .                             

                         Επειδή δεν  υπάρχει  άλλο θέµα για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη 

της Γ.Σ .        

  Για τον σκοπό αυτό έγινε το παρόν το οποίο αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφετε ως ακολούθως: 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ακριβές Απόσπασµα από το Βιβλίο Γ.Σ      


